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ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão nº 47/2019

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao disposi-
tivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, 
adjudica e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 47/2019, declarando 
oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 FORNECEDOR: TARLEI QUINTELA DA SILVA - CNPJ: 28.509.903/0001-11
 Valor Total do Fornecedor: 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais).

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e 
vinte reais).
 Primeiro de Maio, 01 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019
EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra. 
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de , na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Global, tendo por 
finalidade a prestação de serviços de Contratação de serviços de consultoria e assessoria para implan-
tação do programa municipal de controle populacional de cães e gatos, conforme descrito no Anexo I. 
O valor máximo estimado é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O credenciamento, dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por qualquer meio, a critério 
das licitantes, até o dia 23 de agosto de 2019 até às 09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 
Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura 
de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min 
ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, 31 de julho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará re-
alizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por Item, 
tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e instalação de rufos e calhas, 
conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). O cre-
denciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão 
recebidos, por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 26 de agosto de 2019 até as 09:00min, na 
sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de 
Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min 
e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 31 de julho de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019

 A Pregoeira e membros da equipe de apoio, comunica aos interessados na Licitação 
acima identificada que a mesma foi declarada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 01 de agosto de 2019.

Adriana Ribeiro Ferraz
Pregoeira

Marta de Cássia Esteves Vieira
Membro

Lusia Baffa Clavero
Membro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que 
fará realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço 
Por Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de serviços de 
desobstrução e limpeza da rede pluvial do município, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo 

DESPACHO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Processo n.º 18/2019 – Revisão Trator Tramontini T1680 2019/2019 
 Assunto: Dispensa de Licitação. Despacho: Procedo à Dispensa de Licitação para contra-
tação da empresa BONANZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA, CNPJ nº 28.268.113/0001-91, situada na Av. Sete de Setembro, nº 1310, Vila santo 
Antônio, Junqueirópolis, São Paulo, neste ato representado pelo senhor Wander Rodrigues Cavarzan, 
cédula de identidade nº 25.192.358-7/SSP-SP, CPF nº 266.247.338-02, visando a revisão das 50 horas 
do Trator Tramontini T1680, 2019/2019 (orçamento em anexo), no valor de R$ 630,93 (seiscentos e 
trinta reais e noventa e três centavos), tendo em vista que a realização da revisão em concessioná-
ria não autorizada implica em quebra da garantia, conforme os termos do artigo 24, XVII, da Lei nº. 
8.666/93, e o que consta do processo em epígrafe.
 Sertanópolis, 01 de agosto de 2019.

Edson Pedro Almeida Filho
Prefeito Municipal em exercício

PORTARIA N.º 179/2019
 ALEOCÍDIO BALZANELO, Prefeito do Município de Sertanópolis, no uso de suas atribui-
ções legais e, considerando o que dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 117, § 3º,
 DECLARA:
 Art. 1º - Concede autorização de uso à Associação Atlética de Sertanópolis, do Ginásio 
de Esportes Amilton Teixeira Martins – Teixeirão para evento esportivo intitulado “COPA THAY KICK DE 
MMA”, no dia 03 de agosto do corrente ano.
 Art. 2º - A presente autorização se dá de forma onerosa, tendo em vista a comercialização 
de ingressos informada pela entidade, ficando condicionada à emissão de licença prévia do evento.
 Art. 3º - Fica, o autorizado, advertido da capacidade do imóvel cedido, de 1.242 pessoas, 
devendo observá-la, sob pena de incorrer nas cominações legais, bem como, que qualquer dano cau-
sado ao bem público durante o período de autorização de uso é de sua inteira responsabilidade.
 Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogada a Portaria Municipal n.º 
168/2019.
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 31 de julho de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ATA DE TRANSMISSÃO DE CARGO
QUE FAZ ALEOCÍDIO BALZANELO A EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO

 Ao primeiro (01) dia do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezenove (2019), às nove 
horas (09:00h.), nas dependências da Câmara Municipal de Sertanópolis, foi realizado a abertura da 
sessão Solene de Transmissão de Cargo do Prefeito Municipal ao Vice-prefeito. Inicialmente a Diretora 
do Departamento de Educação Carina Bernini Barco Marcon agradece a presença de todos, realizando 
uma oração. Após convida algumas autoridades para compor a mesa diretiva. Seguidamente convida 
o Senhor José Rogério dos Santos, Presidente da Câmara para dar boas vindas aos presentes. Na 
sequência destaca a presença dos Excelentíssimos vereadores: Pastor Antônio Roberto Marques de 
Souza, Glauco Rogério Ghisleri, Leila de Cássia Pissinati Gomes e Wagner da Silva. Destaca Senhor 
Edson Pedro Almeida, ex prefeito do município e Senhor Victor Hugo Vieira, presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Sertanópolis, senhor Daniel Germanovisk - assessor da Deputada Federal, 
saudando ainda as demais autoridades e presentes.  Em seguida convidou para fazer uso da palavra 
o Senhor EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, Vice-prefeito, que agradece a oportunidade, saudando 
todos os presentes e aos seus familiares.  Após passou a Excelentíssima Sra. Deputada Federal Luísa 
Canziani, que saudou os presentes, homenageia e parabeniza a parceria do Prefeito Municipal, Vice
-prefeito e Vereadores, pelo conjunto de suas ações. Em seguida sinalizou a entrega das Emendas 
Parlamentares para as áreas de fomento agropecuário e Atenção Básica de Saúde. Seguidamente fez 
uso da palavra o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Aleocídio Balzanelo, que agradece a presença de 
todos e aos trabalhos da Câmara Municipal e ao apoio da Deputada Federal e aos servidores muni-
cipais, faz uma expansão das obras realizadas e em andamento. Na sequência fez a entrega de uma 
placa em homenagem a Deputada Federal Luísa Canziani, eleita Deputada Federal mais jovem. Ato 
contínuo, realizou-se a Transmissão de Cargo do Prefeito Municipal, Senhor ALEOCÍDIO BALZANELO 
para o Vice Prefeito Senhor EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, por um período de 30 (trinta) dias, a 
contar de primeiro (01) de agosto  de dois mil e dezenove (2019) e a findar no dia trinta e um (31) de 
agosto (08) de dois mil e dezenove (2019), decorrente de gozo de férias de trinta (30) dias – comuni-
cação realizada à Câmara Municipal, através do Ofício n.º 166/2019, datado em 03/07/19, (protocolado 
em 04/07/2019), com  base no artigo 66, § 1.º, da Lei Orgânica do Município. Ao Prefeito empossado 
foi entregue responsabilidade como prefeito em exercício no período acima citado, encerrando por fim 
a Solenidade de Assinatura do termo de transmissão de cargo. 
 Nada mais havendo para constar, eu, Cleire Vânia Arruda Neves, digitei, a presente Ata 
que, após lida segue assinada por todos os presentes.

Aleocídio Balzanelo
Prefeito Licenciado

Edson Pedro Almeida Filho
Prefeito Empossado

 Demais Assinaturas:______________________________________

estimado é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). O credenciamento, dos envelopes 
contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por qualquer 
meio, a critério das licitantes, até o dia 28 de agosto de 2019 até as 09:00min, na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e 
Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min e das 
13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 01 de agosto de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2019

 A PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
nº 76.245.059/0001-01 com sede na Rua Onze, nº 674, CEP: 86140-000, por intermédio da Prefeita 
Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF 
nº 053.332.629-00, residente e domiciliado, na Rua Cinco, nº 873, Centro, Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
45/2019 cuja homologação será publicada no jornal oficial do município na edição do dia 29/07/2019, 
RESOLVE registrar os preços da empresa Moreira & Moreira – Comércio de Combustíveis Ltda,  CNPJ 
nº 11.476.433/0001-34, empresa vencedora do(s) Item(ns) 4, atendendo as condições previstas no instru-
mento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 
constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e alterações e Decreto Municipal n° 2435/2009 e 
demais normas aplicáveis, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE ABASTECI-
MENTO PRINCIPALMENTE DA FROTA DA SAÚDE, conforme Parecer Jurídico nº 276/2019.
 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 1.1. Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses 
para eventual contratação dos itens relacionados no Anexo I e de acordo com as demais condições e 
especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 45/2019.
 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ATA
 2.1. Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta esti-
vessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
 2.1.1. Edital de Pregão Presencial N°45/2019
 2.1.2. Memorial descritivo / Termo de referência.
 2.1.3. Proposta de Preços.
 2.1.4. Ata de julgamento do pregão nº 45/2019
 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses sucessivos, permitida 
a prorrogação ou não, de acordo com os termos do parágrafo único do artigo 6º do Decreto Municipal 
nº 2435/2009, a partir da data de sua assinatura.
 3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura de Primei-
ro de Maio não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realiza-
ção de licitação específica para a prestação de serviços pretendida, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
 4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
 4.1. Os preços registrados, a especificação dos itens, os quantitativos, as marcas, as 
empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes das propostas e da ata de 
julgamento do Pregão Presencial n° 45/2019.
 4.2. Os preços registrados são os seguintes:
 Item Descrição Quant./litros Valor Unit. Valor. Total
 4 Diesel S-10 180.000  R$ 3,60 R$ 647.280,00
 Valor Total - R$ 647.280,00 
 4.3. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exce-
to nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
 5. CLÁUSULA QUINTA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS
 5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Divisão de Material e Compras do 
Departamento de Administração do Município de Primeiro de Maio, sob a responsabilidade do servidor 
Helio Ivan Vieira – CPF nº 501.309.869-68.
 6. CLÁUSULA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 6.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer departa-
mento do Município de Primeiro de Maio, mediante manifestação de interesse junto ao Departamento 
de Administração, para que este autorize e indique os possíveis prestadores de serviços e respectivos 
preços a serem praticados, obedecendo à ordem de classificação, e desde que comprovada a vanta-
gem.
 6.2. As aquisições não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos regis-
trados nesta Ata de Registro de Preços.
 6.4. Os departamentos que utilizarem esta Ata de Registro de Preços, deverão observar, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso.
 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
 7.1. O Local de prestação de serviços e seus prazos serão repassados pela Prefeitura 
de Primeiro de Maio, por intermédio do Departamento solicitante do serviço, devidamente indicado e 
identificado na respectiva Ordem de Serviço, 
 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
 8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão de Nota Fiscal após a 
manifestação favorável do Departamento solicitante, através de atestado na nota fiscal comprovando o 
recebimento dos bens, ficando assegurado a Contratante o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para 
a emissão de tal manifestação.
 8.1.1. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade rela-
tiva ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão 
Positiva com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção 
do valor faturado.
 8.2 - Havendo erro na nota fiscal e/ou fatura ou descumprimento das condições pactua-
das, a tramitação da nota fiscal e/ou fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências 
necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapre-
sentação da fatura, devidamente corrigida.
 8.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
 9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 9.1 - Recusando-se o adjudicatário a assinar a ata de registro de preços no prazo esta-
belecido no item 9.1.2 ou não comprovando as condições de habilitação, estará sujeito às seguintes 
sanções, assegurado o direito de ampla defesa:
 a) multa de 20 % (vinte por cento) do valor de sua proposição de preços; e
 b) impedimento em licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL e o descredencia-
mento do seu Cadastro de Fornecedores.
 9.2 - Pelo inadimplemento total ou parcial da Ata, independentemente de rescisão, a 
CONTRATADA ficará sujeita, a critério da Prefeitura Municipal, às seguintes penalidades:
 a) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial da ata, incidindo sobre o valor 
do saldo do mesmo, na ocasião.
 b) Multa de 20% (vinte por cento) pela inexecução total da ata, incidindo sobre o valor 
total do mesmo.
 c) Pelo não atendimento de qualquer ordem, dentro do prazo estabelecido, ficará a CON-
TRATADA sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês de origem da irregu-
laridade, a ser descontada no primeiro pagamento subsequente à infração.
 d) Pela inexecução total ou parcial do disposto nesta Ata e/ou seus anexos, ou por impe-
rícia, poderá ser rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações 
realizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL, pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo do disposto 
nos demais subitens deste item.
 e) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em conjunto com 
o disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
 f) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente mo-
ratório e o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato vier a acarretar.
 g) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo 
descontadas do pagamento respectivo ou, se for o caso, cobrada judicialmente.
 9.3 - Da Cumulação de Sanções
 9.3.1 - A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA 
poderá ser aplicada cumulativamente com a multa, facultada a defesa prévia, no prazo de cinco dias 
úteis, a contar da data de publicação na imprensa oficial.
 9.4 - Da Convocação das Licitantes Remanescentes
 9.4.1 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do instru-
mento da ata de registro de preços, se recuse assinar o instrumento equivalente, serão convocadas 
para assiná-lo as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
 9.5 - Da Extensão das Penalidades
 9.5.1 - A sanção prevista no item 10.1. “b” poderá, também, ser aplicada à licitante que:
 a) apresentar documentação falsa;
 b) ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
 c) não mantiver a proposta;
 d) falhar ou fraudar a execução da ata;
 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando:
 10.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços regis-
trados, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Contratante promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores.
 10.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se su-
perior ao preço praticado no mercado, devendo o Município:
 10.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado.
 10.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
 10.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
 10.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o forne-
cedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Contra-
tante poderá: 
 10.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de prestação de serviços; e
 10.1.3.2. Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.
 10.1.4. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajo-
sa à aquisição pretendida.
 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.
 11.1. O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
 11.1.1. A pedido, quando:

 11.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigên-
cias da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
 11.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
serviço.
 11.1.2. Por iniciativa da Contratante, quando:
 11.1.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado.
 11.1.2.2 O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 
exigida no processo licitatório.
 11.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
 11.1.2.4 Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 11.1.2.5 O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços.
 11.1.2.6 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
 11.1.2.7 O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalen-
te, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO
 12.1. Para cada solicitação de serviços/fornecimento será assinado um contrato entre 
o licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o Município de Primeiro de Maio, com a 
emissão da respectiva Nota de Empenho.
 12.2. Após a regular convocação por parte do Município de Primeiro de Maio, a(s) adjudi-
catária(s) terá(ão) o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, podendo ser pror-
rogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo Município.
 12.3. O não atendimento no prazo previsto no subitem 12.2 ou a recusa em assinar o 
Contrato pela(s) adjudicatária(s) implicará na perda do direito a contratação e na aplicação das sanções 
previstas no Edital e seus anexos.
 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 13.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado o disposto 
no Edital de Pregão nº 45/2019, e seus anexos.
 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
 14.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de Registro de 
Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a 
espécie.
 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
 16.1. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o do Município de Primeiro 
de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em .... de .................. de ........

Prefeita                             Contratada

ERRATA
 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira Casanova, Pre-
feita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 1938 do Jornal da Cidade do dia 
30/07/2019, pág. 03 na publicação referente ao 7° Edital de Convocação do concurso público nº 
001/2016 edital n° 002/2016.
 “Onde se lê”:

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS.
7º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

EDITAL N° 002/2016
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 02/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizados no período de 19/07/2019 e 26/07/2019, à disposição dos interessados para consulta, a 
partir de 31/07/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 03/05/2019 A 09/05/2019, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS 
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:
Classificação Candidato                  RG              Resultado da Avaliação de 
                     Aptidão Física e Mental
 MÉDICO
12º WILSON VOLPATO                  4.830.695 SSP/PR Não Compareceu
13º HEITOR S. BUSATTO PEREIRA        9.068.773-5 SSP/PR Não Compareceu
 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão 
física e mental, ficam eliminados do Concurso.
 “Leia-se”:

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, CONVOCAÇÃO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS.
7º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

EDITAL N° 002/2016
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e conforme previsto nas Leis Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de acordo com o Edital nº 02/2016, 
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da avaliação de aptidão física e mental, 
realizados no período de 19/07/2019 e 26/07/2019, à disposição dos interessados para consulta, a 
partir de 31/07/2019.
 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, REALIZADO NO PE-
RIODO DE 19/07/2019 e 26/07/2019, E CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS 
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO LIMITE DE VAGAS:
Classificação Candidato   RG                Resultado da Avaliação de 
                                          Aptidão Física e Mental
MÉDICO
12º WILSON VOLPATO                       4.830.695 SSP/PR Não Compareceu
13º HEITOR S. BUSATTO PEREIRA 9.068.773-5 SSP/PR Não Compareceu
 1.2 Os candidatos reprovados ou que não compareceram para a avaliação de aptidão 
física e mental, ficam eliminados do Concurso.”
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de agosto de 2019.                            

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4243/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PRO-
TOCOLADO SOB Nº 1652/2019, DE 26/07/2019,
  R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a AGNALDO DAMIÃO CRUZ, matricula nº 401640, portador da cédula 
de identidade RG nº 4.276.996-8 SSP/PR, CPF nº 673.685.499/72, ocupante do cargo de Motorista II, 
desta municipalidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 17/07/2019, até ulterior delibera-
ção.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.                                                                   
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 26 de julho de 2019.

 Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

       
PORTARIA Nº 4245/2019

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PRO-
TOCOLADO SOB Nº 1694/2019, DE 01/08/2019,
  R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a IRES ROSANA BALDO CAMILO, matricula nº 401059, portadora da 
cédula de identidade RG nº 4.525.500-0 SSP/PR, CPF nº 797.534.009-00, ocupante do cargo de Pro-
fessor, referência salarial “C25”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e de Valorização do Magistério 
– PCCVM desta municipalidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 30/07/2019, até ulterior 
deliberação.
  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de agosto de 2019.

 Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

 PORTARIA Nº 4247/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
  R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º O artigo 1º, da Portaria Nº. 4221/2019, de 01/07/2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 “Art. 1º Conceder a LUZIA ANGELINA LOPES GOMES, matricula nº 401588, portadora 
da cédula de identidade RG nº 7.917.235-9 SSP/PR, CPF nº 033.649.009-73, ocupante do cargo de 
Zelador, referência salarial “02”, grupo ocupacional serviços gerais do Plano de Cargos e Salários desta 
municipalidade, licença para tratamento de saúde, a contar de 09/05/2019 a 30/06/2019.”
  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.                                                            
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 01 de agosto de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EDITAL Nº. 007/2019
 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA E PROPAGANDA ELEITORAL DO PROCESSO DE ES-
COLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - GESTÃO 2020/2024.


